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 االستصحاب

 ما معنى االستصحاب؟

استفعال من الصحبة، بمعنى أن ٌطلب استصحاب الدلٌل أو استصحاب األصل  االستصحاب:
 استصحاب البراءة األصلٌة أو العدم األصلً عند عدم ورود الدلٌل. أي عند عدم ورود الدلٌل،

  :حكم األصل االستصحاُب دلٌٌل إذا فُقِد الدلٌُل، ومعنى االستصحاب أن نستصحبإذا  

 ما عالقة هذا المبحث بمبحث األصل فً األشٌاء؟

 .مبحث األصل فً األشٌاءهذا الباب راجع إلى 

 : همثالُ 
ًَ دلٌل الحظر: األصل فً األشٌاء الِحلُّ : عٌاِن أو المعامالِت أو العاداتِ األفً األعٌان   حتى ٌأت

 :نقوُل: هو حالٌل، والدلٌُل على أنه حاللٌ لو قال قائٌل: هذا الحٌواُن حراٌم. ولٌس هناك دلٌٌل،  -
 .ألّن األصل فً األشٌاء الِحلُّ  استصحاُب األصلِ 

ِجُب على فالٍن كذا وكذا. نقوُل: عنَدنا دلٌُل االستصحاِب، وهو أن األصَل عدُم  - ٌَ لو قال قائٌل: 
 .الوجوِب وبراءةُ الذمِة حتى ٌقوَم دلٌُل الوجوبِ 

 :دلٌلُ الحتى ٌقوَم  والتوقٌؾ منعالعبادات الاألصل فً فً العبادات: 
ٌّتها ؟ - ٌّنة مشروعة، نقول له وأٌن دلٌل مشروع ن األصل فً إل لو قال قائل: أن عبادًة مع

 .دلٌلُ الحتى ٌقوَم  العبادات الحظر والتوقٌؾ
 

 محل إجماع ؟ ذا المبحثل هه

ْرِعي. لِيِل الشَّ  َوَمْعَنى اْسِتصَحاِب اْلَحاِل: َأْن َيْسَتْصِحَب اأَلْصَل ِعْنَد َعَدِم الدَّ
  ، ، َواْلُموِجُب ِلْلِعْلِم َعَلى اْلُموِجِب ِلْلَظنِّ ُم اْلَجِليُّ َعَلى اْلَخِفيِّ ، َفِإْن ُوِجَد وَأمَّا اأَلِدلَُّة فَ يُ َقدَّ َواْلِقَياُس اْلَجِليُّ َعَلى الِقَياِس اْلَخِفيِّ

ُر اأَلْصَل، َوِإَّلَّ ِاْسُتْصِحَب اْلَحالُ   .ِفي النُّْطِق َما يُ غَي ِّ

اأَلِدَلِة َواَّلْجِتَهاِد، َعارِفاً بَِما َيْحَتاُج ِإلَيِه ِفي َوِمْن َشْرِط اْلُمْفِتي: َأْن َيُكوَن َعاِلمًا بِاْلِفْقِه َأْصاَل َوَفرعاً، ِخالفًا َوَمْذهبًا َو َيُكوُن َكاِمَل 
 . ْخَباِر اْلَواِرِدِة ِفيَهااسِتْنَباِط األحَكاِم ِمَن َنْحٍو َولَُّغٍة، َوَمْعرَِفِة الّرَجاِل، َوتَ ْفِسيِر اآليَاِت اْلَواِرَدِة ِفي اأَلْحَكاِم َواألَ 

َوى.َوِمْن َشْرِط اْلُمْستَ ْفِتي َأْن َيكُ   ون ِمْن َأْهِل التَ ْقِليِد فَ يُ َقلُِّد الُمْفِتي ِفي اْلَفت ْ
ٍة، فَ َعَلى هَ  ْقِليُد: قَ ُبوَل قَ ْوِل الَقاِئِل ِمْن َغْيِر ُحجَّ ى تَ ْقِليداً، َولَْيَس ِلْلَعاِلِم َأْن يُ َقلَِّد َوِقيَل يُ َقلُِّد، والت َّ َذا قَ ُبوُل قَ ْوِلِه َعَلْيِه السَّاَلُم ُيَسمَّ

ُهْم َمْن َقاَل: التَ ْقِليُد ُهَوقَ ُبوُل قَ ْوِل اْلَقاِئِل َوأَْنَت ََّل َتْدِري ِمْن أَْيَن َقاَل، َفِإْن قُ ْلَنا: ِإنَّهُ وَ  اَلُم َكاَن يَ ُقوُل بِاْلَقياِس، فَ َيُجو ُُ ِمن ْ  َعَلْيِه السَّ
ى قَ ْوُلُه َعَلْيِه الّساَلُم تَ ْقِليداً   َأْن ُيَسمَّ
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حنابلة على والشافعٌة والاستعمله جمهور أهل العلم من المالكٌة فٌه خالؾ بٌن أهل العلم، و
ٌُستصحب.، اختالؾ بٌنهم فً صوره  بسبب اختالفهم فً هذا األصل الذي 

ٌّنً  ؟أهمٌة هذا المبحث ب

لقوِل األصل فً العبادات الحظر والتوقٌؾ : مثاله، نافع جدا فً رد البدع واألهواءهذا المبحث 
ًِّ صلّى هللا علٌه وسلّم:  َمن أْحَدث »وقولِه صلّى هللا علٌه وسلّم:  «إٌاكم وُمْحَدثاِت األمورِ »النب

ُد هلِل بقوٍل أو عمٍل أو عقٌدٍة بدوِن دلٌِل  كلف «فً أمِرنا هذا ما لٌس منه فهو رد   َتَعبَّ ٌَ إنساٍن 
ًٍّ فإنه ُمْبَتِدٌع، وعملُه مردوٌد علٌه  .شرع

 هل ٌرجع للبراءة األصلٌة مطلقا فً كل األحوال؟

ٌُطلق فٌه القولف ال  كما فً األبضاع واألموال واللحوم وما شابه ذلك. هذا ال 

 

 هل نستعمل قاعدة األصل فً األشٌاء الحل فٌما ٌخص اللباس؟

هذا ال ٌطلق فٌه القول ألنه األصل نعم فً األلبسة نقول الحل لكن أنتم تعلمون أنه جاء فً 
وأن  «منهممن تشبه بقوم فهو »قال -علٌه الصالة والسالم -الشرٌعة قواعد عامة مثال أن النبً 

 -والسالمعلٌه الصالة -مثال وأن النبً  «الشهرةنهى عن لبس »-علٌه الصالة والسالم -النبً 
نهى المتشبهٌن من الرجال بالنساء والمتشبهٌن من النساء بالرجال فهو لم ٌنه عن ثٌاب معٌنة 

مثال مما اختصت به  النساء أو مخصوصة بعٌنها وإنما أعطانا قواعد عامة فإذا كان هذا اللبس 
اختص به الكفار أو كان شهرة فً البلد فإننا نقول بعدم جوازه أو بشدة كراهته لهذا السبب وإن 
لم ٌكن معٌنا فً نفسه وأحٌانا قد ٌرجع األمر إلى اختالؾ العلماء كمثال كلبس األحمر من أهل 

طلقة ومنهم من ال ٌرى كراهة أصال العلم من ٌرى كراهته الشدٌدة ومنهم من ٌرى الكراهة الم
وهذا هو الراجح ألن حدٌث النهً عن لبس األحمر فٌه ضعؾ وقد ضعفه جمع من األئمة وألنه 
قد ثبت فً الصحٌحٌن فً حدٌث البراء ابن عازب فً ما ٌؽلب على ظنً حدٌث البراء ابن 

 فً حلة حمراء . -والسالمعلٌه الصالة -عازب لما رآى النبً 
 

 ستصحاب؟ذكرت لال كم صورة 

 أربع صور

 ؟من صور االستصحاب ما هً الصورة األولى

 األصلً العدم استصحاب أو - العقل دلٌل استصحاب أو :األصلٌةاستصحاب البراءة 

  :قلنافلو 

 الدلٌلاختلفنا فً حرمة شًء نرجع إلى هذا األصل حتى ٌقوم  : إذااألصل فً األشٌاء اإلباحة
 .الدلٌلنرجع إلى هذا األصل حتى ٌقوم  :األصل فً األشٌاء الطهارة

 األصل حتى ٌقوم الدلٌل على الحل نرجع إلى هذا :األصل فً األشٌاء الحرمة 

 مّثلً علٌها؟

فً حدٌث  -صلى هللا علٌه وسلم -النبً  قال: التحرٌموهو األصل فً اللحوم استصحاب  -
ؼٌرها فال تأكل فإنك إنما سّمٌَت على كلبك ولم ُتسّم فإن خالطها كالب من »: عدي بن حاتم

وإن وجدته ؼرٌقا فال تأكله فإنك ال تدري الماُء قتله أو »وفً رواٌة أخرى:  .«على ؼٌره
إلى استصحاب أصل الحرمة لعدم العلم  -صلى هللا علٌه وسلم-أرجعه النبً ف ،«كلبك

قَّن بموجب الحل وهو الذكاة ٌَ   .المت
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كما فً قوله علٌه الصالة والسالم فً حدٌث عبد  :الطهارة بالنسبة للحدثاستصحاب أصل  -
إن الشٌطان ٌأتً أحدكم فٌقول أحدثَت، فال ٌنصرَفنَّ »هللا بن زٌد بن عاصم المتفق علٌه: 

 .«حتى ٌسمع صوتا أو ٌجد رٌحا
 ٌقوم وهو فٌه خالؾ ال سادسة، وهذا صالة وجوب نفً مثلالذمة:  استصحاب أصل براءة -

 .أصولٌة قاعدة على

 

  ؟من صور االستصحاب ما هً الصورة الثانٌة

 استصحاب دلٌل الشرع

 مع التمثٌل؟ ما هً أنواعه؟

   تخصٌص(. ٌرد حتى عاما العام )ٌبقى استصحاب عموم النص النوع األول:

 :مثاله

 بعض فً ههنا نستصحب لم لكن مشرك، كل فً عامة : " المشركٌن اقتلوا" قوله تعالى  -
 الذمً قتل بمنع الشارع قبل من التخصٌص لورود الثانً الزمن فً المشركٌن أفراد

 .والعّباد والنساء واألطفال والمستأمن المعاهدو
 :المٌتة الطاهرة  ورٌش أصواؾ وأوبار وشعورحكم  -
  قوله تعالىل، كتاب سحنون عن المالكٌة و وافقه أبو حنٌفة أنها طاهرة فًالذي جاء ( ُ َوهللاَّ

نَجَعَل َلُكم  ٌُوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم  مِّ نُب ْوَم  مِّ ٌَ ْوَم َظْعِنُكْم َو ٌَ ٌُوًتا َتْسَتِخفُّوَنَها  ُجلُوِد اأْلَْنَعاِم ُب
: وروهذا قول الجمه(ِحٌنٍ إَِلٰى  َوِمْن َأْصَوافَِها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها َأَثاًثا َوَمَتاًعاإَِقاَمِتُكْم ۙ 

عموم النص حتى  باستصحابأنها طاهرة قبل الموت فتكون طاهرة بعده عمال تهم وحج
 .ٌأتً ما ٌخصصه بأنه فً حال كونها حٌة فقط

 نجس لعموم قوله : وقال وأما الشافعً رحمه هللا فإنه قد تردد فٌها هل هً طاهرة أو ال
 ()حرمت علٌكم المٌتة

 

 .يأتي ناسخ حتى استصحاب العمل بالنص النوع الثانً:

 الثانً الزمن فً استصحابها من منعنا الذيف ن فً الوصٌة للوارثآنسخ السنة للقر مثاله:
 حتى سببه لوجود واستمراره (حدٌث الوصٌة لوارث) ثبوته على الشرع دل حكم استصحاب

 .خالفه ٌثبت

  ؟من صور االستصحاب ما هً الصورة الثالثة

 استصحاب حكم الشرع الثابت

 خالفه ٌثبت حتى سببه لوجود هاستمرار و ودوامه ثبوته على الشرع دل حكم استصحابأي: 
 المثبت الوصؾ استصحاب) بـ  هللا رحمه  القٌم ابن ٌسمٌه ما وهذا :ٌؽٌره ما ٌرد حتىٌعنً 
 .( الشرعً للحكم

 

 مّثلً علٌها؟

 إرث أو هبة أو بٌع من ٌزٌله ما ٌرد حتى اإلرث أو الهبة أو بالبٌع الثابت الملك استصحاب -
 نحوها أو

 خلع أو فسخ أو طالق من ٌؽٌره ما ٌرد حتى بالعقد الثابت الزوجٌة حكم استصحاب -
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 ٌزٌلها ما ٌرد حتى لسبب الثابتة الكفالة أو الضمان أو بالقرض الذمة شؽل استصحاب -
 ٌنقضه ما ٌرد حتى الوضوء بعد الوضوء حكم استصحاب -
 رمضان شهر كتكرر له الموجبة األسباب تكرر مع اللزوم بتكرار الحكم بهذا وٌلتحق -

 .الحاجات تكرر عند األقارب على النفقة ووجوب الصلوات وأوقات

 

  ما هً الصورة الرابعة من صور االستصحاب؟

  استصحاب اإلجماع

  ؟كما ٌقع فً مسائل من هذا الباب إجماعهم إلى ما اختلفوا فٌه ٌجرهل ، فً مورد النزاع

 المختلؾ فٌها بٌن أهل العلمهذه من المسائل 

 ؟مّثلً علً هذه الصورة الرابعة

 ٌجوز الو ولد، المملوكة قبل أن تكون أم األمة بٌع علىاإلجماع  استصحبواالظاهرٌة مثال  -
 .أم ولد تكون عندما بٌعها

مسألة العادم للماء إذا دخل فً الصالة ثم بعد دخوله فً الصالة وجد الماء أو أُخبر بأن  -
العلماء : الماء قد ُوجد، فهل نقول له اخرج من الصالة أم نقول له أتم صالتك واستصحب؟ 

رحمهم هللا اختلفوا فً هذا، فمنهم من استصحب اإلجماع فً مورد النزاع كالمالكٌة 
ا بأن الصالة تصح وٌستمر فً صالته، ومنهم من قال ال بل تبطل الصالة والشافعٌة فقالو

 ألنه وجد الماء، وهذا القول الثانً أرجح.

 

 ترتيب األدلة

 

، َواْلُموِجُب ِلْلِعْلِم ما هو المبحث الذي تناوله المصنؾ بقوله " ًِّ ًُّ َعَلى اْلَخفِ ُم اْلَجلِ ٌَُقدَّ ا األَِدلَُّة َف وَأمَّ
ًُّ َعَلىَعَلى اْلُمو اُس اْلَجلِ ٌَ ،  َواْلقِ ُر األَْصَل،  ِجِب لِْلَظنِّ ٌِّ َؽ ٌُ ْطِق َما  ، َفإِْن ُوِجَد فًِ النُّ ًِّ اِس اْلَخفِ ٌَ القِ

 "؟.َوإاِلَّ ِاْسُتْصِحَب اْلَحالُ 

 مبحث ترتٌب األدلة

 ؟األدلةما معنى ترتٌب 

 .ٌرتبهافهو ٌقرر هنا ما ٌتعلق بتراتٌب األدلة كٌؾ ترتٌَب األدلِة ٌعنً تقدٌم بعِضها على بعٍض، 

 ؟ متى نحتاج الٌه

 القرءانوهذا الموضع له تعلق بما تقدم معنا فً مبحث التعارض ومختلؾ الحدٌث ومختلؾ 

 .َنحتاُج إلٌه عند التعارُض بٌَن األدلةِ  : فنحنومختلؾ النصوص

ٌُستَدل به حقٌقة األصولً  تذكير: ٌُستَدل به.أنه الذي ٌعرؾ ما  ) كما بٌن ذلك شٌخ وما ال 

 اإلسالم(

 وما مرجعه؟ ؟حقٌقة التعارض بٌن األدلة تذكٌر: ما
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التفقه ى ٌستلزم عللذلك ، و، فال تناقض فً شرع هللافً نظر المجتهدأنه ٌكون التعارض حقٌقة 

 أن ٌنظر فً هذه األدلة وأن ٌوسع النطاق فً مسألة البحث.  فً العلم

ن له نسخ أحد الدلٌلٌن، أو تخصٌص لم ٌتبٌّ  :أن المجتهد هذا التعارض إلىمرجع أحٌانا ٌكون 

أحد الدلٌلٌن لآلخر، أو تقٌٌد أحد الدلٌلٌن لآلخر أو ما أشبه ذلك. وقد ٌكون هناك ما هو وراء 

  .ذلك، وهو أن ٌكون هذا أحد الدلٌلٌن ؼٌر صحٌح

 ؟الفقهاءوالتً تقع عند األصولٌٌن المضاٌق لماذا ٌعد هذا المبحث من 

مثل ما فعلت الحنفٌة ) هذا خالؾ األصل. :ربما أّصلوا أصال ثم قالوا إذا جاء الحدٌثألّنهم  -

 (.فً بٌع المصّراة

ربما استشكلوا بعض النصوص بناء على مذاهبهم، فٌقولون هذا مشكل على مذهب إمامنا،  -

دٌث خالؾ مذهبنا فإنه إما منسوخ أو بأن كل نص من آٌة أو ححتى قال من قال منهم "

 .مؤّول!"

ٌُرجع هذا الترتٌب وهذا التعارض إلى المباحث الكالمٌة التً و - أٌضا من شدة ضٌقه أنه 

 تقدمت من جهة أنهم ٌرتبون األدلة فً إفادة العلم وإفادة الظن.

أنهم  -ذلك كاإلمام مالك، والتحقٌق أنه خالؾ– ُنسب فً هذا الباب إلى أئمة اإلسالم الكبار -

ٌقولون بتقدٌم القٌاس على حدٌث اآلحاد! ٌعنً أن ٌكون حدٌث اآلحاد صحٌحا ثم نمٌل إلى 

 طرحه ألنه خالؾ القٌاس. 

"قول المصّنؾ  اشرحً ًِّ ًُّ َعَلى اْلَخِف ُم اْلَجلِ ٌَُقدَّ  ؟" َف

 ًِّ ًُّ على الَخفِ ُم ِمن األدلِة الَجلِ َقدَّ ٌُ  :ٌعنً: أنه 

:و ًّ  ما هو نص أو ظاهر بمقابل المؤول. الجل

ًُّ هو الُمْحَكُم، " قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: ٌَُردُّ إلٌه الُمَتشاِبُه، فالَجِل وهذا هو معنى قولِنا: إن الُمْحَكَم 
ٌَّن هللا تعالى فً القرآِن الكرٌِم أن المحكَم أصُل المتشابِه، فقال تعالى:  ًُّ هو الُمَتشاِبُه، وقد ب والَخفِ

ا الَّذِ  ُهوَ ) اٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفأَمَّ ٌَ َك اْلِكَتاَب ِمْنُه آ ٌْ ٌَن ِفً الَِّذي أَْنَزَل َعَل
ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَؽاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَؽاَء َتأِْوٌلِهِ  تَّ ٌَ ٌػ َف ٌْ . ٌعنً: (اْلِكَتابِ  أُمُّ )قولُه تعالى: . (قُلُوِبِهْم َز

ْرِجُع إلٌه المتشابُه. ٌَ  َمْرِجُع الكتاِب الذي 
ه»مثاُل ذلك: قولُه صلّى هللا علٌه وسلّم:  فقد اْخَتَلؾ العلماُء رحمهم هللا فً . «ذكاةُ الجنٌِن ذكاةُ أمِّ

ه، وأنه ال بدَّ من إنهاِر دِمه وتذكٌِته أ و نحِره، أو أن معناه؛ هل معناه: ذكاةُ الجنٌِن كذكاِة أمِّ
ُم؟  المعنى أن ذكاَة األمِّ ذكاةٌ للجنٌِن ـ هو ُمَتشاِبٌه ـ فما الذي ُنَقدِّ

ه ذكاةٌ له؛ وذلك ألن  ه، بمعنى أن ذكاَة أمِّ ؛ وهو أن ذكاَة الجنٌِن ذكاةُ أمِّ ًَّ ُم الَجلِ الجواُب: ُنَقدِّ
ه إال ٌِن، وهو فً بطِن أمِّ كِّ ْمِكُن تذكٌُته بالسِّ ٌُ   إذا خَرج، وإذا خَرج لم ٌكْن جنٌناً.الجنٌَن ال 

ً  واضٌح فً المعنى، والثانً فٌه  ت بك نصوٌص؛ أحُدها جل واألمثلُة على هذا كثٌرةٌ ، فإذا مرَّ
ُم هو الواضُح، ودلٌلُه قولُه تعالى:  ٌَُقدَّ  ".(ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتابِ )احتماٌل، فالذي 

 
 ماذا ٌقصد بالموجب للعلم والموجب للظن؟

 وهو المتواتر ، وآخر مفٌد للظن -الٌقٌن–أنه إذا تعارض دلٌالن أحدهما مفٌد للعلم وهو  ٌقصد
على ما  ،ٌقّدم على الموجب للظن وهو اآلحاد المفٌد للعلم وهو المتواتر ، فإن هذاوهو اآلحاد

 قرره هو هنا فً متنه وعلى ما قرره كثٌر من األصولٌٌن.



 معهد علوم التأصٌل هللاشرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه 

 

 
 فً الحقٌقِة فرٌع ِمن الذي قبَله؛ ألن المفٌَد للعلِم ال اشتباَه فٌه،  قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "هذا

ُدلُّ َداللتٌن؛ داللًة ظاهرًة هً التً َتْؽلُِب  ٌَ والمفٌَد للظنِّ فٌه اشتباهٌ؛ ألن المفٌَد للظنِّ معناه أنه 
، ومعلوٌم أن التً ُتو ، وداللًة بعٌدًة، وهً التً ال َتْؽلُِب على الظنِّ ِجُب ؼلبَة الظنِّ على الظنِّ

.  "أقوى ِمن التً ُتوِجُب االحتماَل مع عدِم ؼلبِة الظنِّ
 

 مع فعله أٌهما ٌقدم؟ )أي النبً صلى هللا علٌه وسلّم( إذا تعارض قول صاحب الشرٌعة
 
ٌٌحمل على  -1 ال ٌمكن أن ٌقع التعارض فً باب الشرٌعة مع صحة الدلٌلٌن إال أن أحد الدلٌلٌن 

 اآلخر
 فإذا وقع نصحح هذا ونصحح هذا، ثم :تعارض القول مع الفعل  ،التعارضمن أوجه لكن  -2

كما جنح  -صلى هللا علٌه وآله وسلم  -إما أن نحمل الفعل على الخصوصٌة فً حقه  -
 .إلٌه طائفة من األصولٌٌن

 .وإما أن نقول بأنه محمول على الكراهة فً حق أمته وجائز فً حقه -
 .العموموإما أن نقول بأنه مكروه على جهة  -

 
 إذا تعارض خاص وعام أٌهما نقدم؟

 
. ُم العامَّ، بل نقوُل: هذا العامُّ مخصوٌص بالخاصِّ  إذا تعاَرض عام  وخاص  فإننا ال ُنَقدِّ

ًُّ صلّى هللا علٌه وسلّم:  ٌفٌد العموم كّما ونوعا )ما:  :«فٌما َسَقِت السماُء العشرُ »مثالُه: قال النب
لٌس فٌما دوَن »قولُه صلّى هللا علٌه وسلّم: ب ُخصصو (.العمومموصول وهو أحد صٌػ  اسم

 .ال تعاُرَض هناف«. خمسِة أْوُسٍق صدقةٌ 
 

ًُّ َعَلى ": ماذا تستفٌدٌن من قول المصّنؾ اُس اْلَجلِ ٌَ " َواْلقِ ًِّ اِس اْلَخفِ ٌَ  ؟القِ
 

ًَّ ال ٌمكُن ف ٌنقسم إلى جلً وخفً:نستفٌد منه أن القٌاس  ٌُعاِرَض فٌه، القٌاَس الجل ألحٍد أن 
ْمِكُن المعارضُة فٌه ٌُ  ًِّ  .والقٌاَس ؼٌَر الجل

 الجلً: ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعاً فٌه بنفً الفارق بٌن األصل والفرع. -1
 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قٌاس المنع من االستجمار بالدم النجس الجاؾ على المنع  -
علة حكم األصل ثابتة بالنص، حٌث أتى ابن مسعود من االستجمار بالروثة، فإن 

رضً هللا عنه إلى النبً صلّى هللا علٌه وسلّم بحجرٌن وروثة لٌستنجً بهن، فأخذ 
وثة، وقال:   ، والركس: النجس.«هذا ركس»الحجرٌن وألقى الرَّ

نهً النبً صلّى هللا علٌه وسلّم أن ٌقضً القاضً »ومثال ما ثبتت علته باإلجماع:  -
، فقٌاس منع الحاقن من القضاء على منع الؽضبان منه من القٌاس «ؼضبانوهو 

 الجلً، لثبوت علة األصل باإلجماع، وهً تشوٌش الفكر، وانشؽال القلب.
ً فٌه بنفً الفارق بٌن األصل والفرع: قٌاس تحرٌم إتالؾ مال  - ومثال ما كان مقطوعا

 الفارق بٌنهما.الٌتٌم باللبس على تحرٌم إتالفه باألكل، للقطع بنفً 
 والخفً: ما ثبتت علته باستنباط، ولم ٌقطع فٌه بنفً الفارق بٌن األصل والفرع. -2

مثاله: قٌاس األشنان على البر فً تحرٌم الربا بجماع الكٌل، فإن التعلٌل بالكٌل لم ٌثبت  -

بنص وال إجماع، ولم ٌقطع فٌه بنفً الفارق بٌن األصل والفرع، إذ من الجائز أن 

 .ما بأن البر مطعوم بخالؾ األشنانٌفرق بٌنه



 معهد علوم التأصٌل هللاشرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه 

 

 )مستفاد من شرح األصول من علم األصول للشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا بتصرؾ ٌسٌر(

 الترتٌب بٌن أنواع القٌاس عند التعارض؟فٌما ٌتعلّق ب اذكري خالصة
 

( مع قٌاس الداللة)وهو القٌاس الجلً( فإذا تعارض قٌاس العلة  - ًّ  )وهو القٌاس الخف
قدمنا قٌاس العلة وخصوصا إذا كانت العلة من العلل المنصوص علٌها فً الشرع كعلة 

 اإلسكار وما شابه ذلك.
 س الداللة مع قٌاس الشبه قدم قٌاس الداللة على قٌاس الشبهاإذا تعارض قٌ -
 إذا تعارض قٌاس الشبه مع قٌاس العلة قدم قٌاس العلة. -
 

ُر اأَلْصَل، َوإاِلَّ ِاْسُتْصِحَب فً قوله "بالنطق  هو مراد المصّنؾما  ٌِّ َؽ ٌُ ْطِق َما  َفإِْن ُوِجَد فًِ النُّ

 ؟"اْلَحاُل.

المراُد بالنطِق الكتاُب والسنُة؛ ألن القرآَن كالُم هللِا، والسنَة كالُم الرسوِل  قال الشٌخ ابن عثٌمٌن:

 صلّى هللا علٌه وسلّم، فهما النطقُ 

 ما حكم تقدٌم القٌاس على النص الصحٌح؟ 

الدلٌل كون  التً ٌذكرون فٌها مسألة االستصحاب تتعلق بمسألةهذه هذا من أبطل الباطل )
 (خالؾ األصل 

ِم الكتاَب والسنَة على القٌاس ، وهذا واضٌح؛ ألن القٌاَس "رحمه هللا: الشٌخ ابن عثٌمٌن ٌقوُل  قدِّ
ً  ٌَقُع فٌه  ِجُب قبولُه.دلٌٌل عقل ٌَ   ً  الوهُم، والنطَق دلٌٌل سمع

َج نفَسها بنفِسها. كما ٌجوُز أن تبٌَع ماَلها بنفِسها إذا  مثاُل ذلك: قال قوٌم: ٌجوُز للمرأِة أن ُتَزوِّ
كانت حرًة رشٌدًة بالؽًة، وهذا قٌاٌس، ٌعنً: إذا مَلَكت أن تبٌَع أمواَلها كلَّها فلها أن تبٌَع نفَسها 

.لزوِجها، و ًٍّ َج نفَسها بال ول  ُتَزوِّ
ال ِنكاَح إال »ولكنه قٌاٌس باطٌل لمخالفِته النصَّ ، وهو قوُل الرسوِل صلّى هللا علٌه وسلّم: 

 ًٍّ ٌه العلماُء رحمهم هللا فاسَد «]بول ٌَُسمِّ ْمنا النصَّ على القٌاِس، والقٌاُس المصاِدُم للنصِّ  فهنا قدَّ
 "، وال عبرَة به.االعتباِر، ٌعنً: أن اعتباَره فاسدٌ 

 

 والمقلد المفتي والمستفتي مبحث

 من أبواب أصول الفقه؟ المفتً والمستفتً والمقلّدمبحث ٌعتبر هل 

بعض األصولٌٌن ٌقول بأن هذا لٌس من مباحث علم األصول وال دخل له فً علم األصول ألن 

 علم األصولعلم األصول معناه دالالت األلفاظ وأما المستدل فإنه ال مدخل له فً 

 من هو المفتً؟

 هو المجتهد

 ؟علّلً ؟االجتهادأُؼلق باب هل 
 

  والدلٌل: ،باب االجتهاد لٌس مؽلقا كما ٌزعمه متعصبة المذاهب



 معهد علوم التأصٌل هللاشرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه 

 

فً حدٌث عبد هللا بن عمرو بن -والسالم علٌه الصالة - قولهما جاء فً الصحٌحٌن من  -1
وهو دلٌل ظاهر صرٌح . «أجرانإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله »العاص 

 -على أنه ال منتهى لالجتهاد ألن هذا لٌس خاصا بزمن من األزمنة التً أخبر بها النبً 
 أمته. –صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ال تزال طائفة من »فً األمة ال ٌنقطع لعموم قوله علٌه الصالة والسالم:  باق  االجتهاد -2
صلى هللا -كما أمر النبً  ".العلم"هم أهل قال اإلمام البخاري:  «أمتً ظاهرٌن على الحق

 ."الحدٌثهم أهل بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. واإلمام أحمد ٌقول: " -علٌه وآله وسلم 
ما ٌزال هللا جل وعال ٌبعث على رأس كل مائة سنة من ٌجدد لها »ما ٌدل علٌه الحدٌث:  -3

 داودوهذا الحدٌث فً سنن أبً  «دٌنها
 

 هل اجتهد الصحابة؟
 

كما هو مشهور  -صلى هللا علٌه وآله وسلم  -فً زمن النبً  -عنهمرضً هللا -الصحابة  اجتهد 
ال ٌصلٌّنَّ أحُدكم العصَر إال فً بنً »حدٌث بنً قرٌظة لما قال النبً علٌه الصالة والسالم من 

حكم سعد بن معاذ وقال له بأن قد أنزلهم على » -صلى هللا علٌه وآله وسلم  - النبًقال «.قرٌظة
ًَ فٌهم وقال لسعد بن معاذ نزل هؤالء على قولك قال فإنً أحكم بقتل مقاتلهم وسبً  ٌُفت

ِ ِمْن َفْوِق َسْبِع َسَمَواتٍ فقال  ." ذرارٌهم صلى هللا  -أو كما قال  « ""َلَقْد َحَكْمَت فٌِِهْم ِبُحْكِم هللاَّ
  بخاري.والحدٌث فً صحٌح ال -علٌه وآله وسلم 

 
 شروط المفتي

 
ُكوَن َعالِماً ِباْلفِْقِه أَْصالَ َوَفرعاً  هفً قول "األصلـ "ب مراد المصّنؾما  ٌَ  ؟""َوِمْن َشْرِط اْلُمْفِتً: أَْن 

 .وهً أدلته اإلجمالٌةالكالم على أصول الفقه  ٌعنً بذلك

 ؟ "فرعا" ـقولهب مرادهما  و

وخالفا وهذا ما ٌتعلق باألحكام العملٌة وهً التً ُتسمى أن ٌكون عالما بالفقه فرعا ومذهبا ٌعنً 
ْعِرَؾ الفقَه بفروِعه بالفروع. ٌَ  .أي: أن 

 
ً المصّنؾ بقوله ما مراد   ؟" "ِخالفاً َوَمْذهبا

 مذهبه وما خرج عن مذهبهفً الخالؾ الواقع ٌعرؾ  ،فً مذهبهأن ٌكون عالما ٌعنً 
 

ُكوُن َكاِملَ " ما مراد المصّنؾ بقوله ٌَ  ؟اآلَلِة َواالْجِتَهاِد" َو 

ٌعنً أنه ٌكون عنده كمال فً مسألة األدلة فٌما ٌتعلق باالجتهاد ولكن هذه العبارة ؼٌر متضحة 

فقد إستشكلها طائفة من الشراح لكن قالوا بأن ٌكون صحٌح  -تعالىرحمه هللا -فً كالم المصنؾ 

 ال ؼضب.الذهن رصٌن العقل ال تتشوش علٌه األمور كالقاضً ٌقضً وفً ح

ْحَتاُج إَِلٌِه فًِ اسِتْنَباِط األحَكاِم ِمَن َنْحٍو َولَُّؽةٍ  المصنؾ بقوله: "ما مراد  ٌَ  "؟ َعاِرفاً ِبَما 

 العرباللؽة وكالم فقه من النحو و ،حكامأن ٌكون عارفا بجمٌع ما ٌحتاج إلٌه فً األٌعنً 
 



 معهد علوم التأصٌل هللاشرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه 

 

  ؟"َوَمْعِرَفِة الّرَجاِل": ماذا ٌقصد بهذا الشرط
من جهة الحكم علٌهم جرحا  الرجال،أن ٌكون عارفا بما ٌحتاج إلٌه فً األحكام من معرفة 

 كالم األئمة فٌهم والنظر فً كتب أئمة الجرح والتعدٌل.النظر فً و ،وتعدٌال
 

 ؟المجتهدٌن كلهل هذا متحقق فً 
 

فقٌها ممن من وفقه هللا للجمع بٌن أن ٌكون محدثا من رحم هللا وإال  ال، بل هو مسألة نظرٌة، 
 .ٌنتسب إلى هذه المذاهب

 
اِت اْلَواِرَدِة فًِ األَْحَكاِم َواألَْخَباِر اْلَواِرِدِة فٌَِهاقال  ٌَ بهذا  المصّنؾماذا ٌقصد "."َوَتْفِسٌِر اآل

 ؟الشرط
 

أحادٌث  المصنفات فً أي، وباألحكام األحادٌث أيباألخبارأن ٌكون المفتً عارفا ٌقصد 
 .األحكام

 
 اذكري بعض من صنؾ فً األحكام؟

 
 كتب عبد الحق اإلشبٌلً، األحكام الصؽرى والوسطى والكبرى 

  كتاب عمدة األحكام لعبد الؽنً بن عبد الواحد المقدسً
 كتاب بلوغ المرام 

األحكام هً ادٌث حأبفإنه ٌكون عنده علم  ،وؼٌرها من الكتب التً خدمتها من جهة شروحها
ٌقرره -تعالىعلٌه رحمة هللا -نا مقبل شٌخَ  شٌخنا الشارحُ  ثر األحادٌث التً ُخِدمت كما سمعأك

 "والتنقيحالتحقيق كتاب " )ألن أصحاب المذاهب ٌتكلمون علٌها لجهة االستدالل واالنتصار 
مصنفة  الحنابلةعند الحنفٌة وكتب كثٌرة عند المالكٌة وعند  "الرايةنصب وكتاب " عند الحنابلة

 (.فً األحكام وتخرٌج األحادٌث
 

 هل من شرط المفتً أو المجتهد أن ٌكون عالما بكل األحادٌث؟
 

أقصى المراتب فِمنها ما ٌكون محفوظا عنده فً ذهنه ومنها  بل ٌجتهد أن ٌبلػ فً هذا البابِ ال. 
 .القرٌبةما ٌكون مستطاعا له من جهة القوة 

 
 ؟ٌحٌط باالجتهاد فً جمٌع أبواب الشرٌعة.ن أهل ٌشترط فً المجتهد 

 
فإنهم ال ٌقولون بأن االجتهاد ال  ،واالجتهاد ٌتجزأ عند أهل السنة والجماعة نالعلم والفقه ٌتجزأ

  .بل قد ٌجتهد العالم فً باب وٌخفى علٌه أبواب أخرى ،بد أن ٌكون فً جمٌع أبواب الشرٌعة
 

  ؟اذكري بعض األدلّة التً تؤٌد هذا الكالم
 
 (. علٌم)وفوق كل ذي علم قوله تعالى  -
والعالم قد  .فً بالد المسلمٌن وفً تارٌخ المسلمٌن وفً علومهم ى هذاال ٌزال األمر عل -

من الفقه ما ٌكون مدركا من جهة القوة القرٌبة بمعنى أنه ال و ،ٌكون الفقه له سجٌة طبعا
ٌستحضر هذه المسألة أو هذا الحكم لكنه ٌستطٌع أن ٌدرك حكمها بالقوة القرٌبة لعلمه 

 .فٌستمهل المفتً ،المراجعوبالكتب 



 معهد علوم التأصٌل هللاشرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه 

 

سحنون لما جاءه رجل ٌسأله عن مسألة فلم ٌجد فٌها جوابا فقال له أمكث من اإلمام وقع  هذا -
، لو أنك تقول فٌها ٌا إمام أما وجدت لها حال" لهفنظر حتى صار ثالثة أٌام فقال  ننظر حتى
أو ال أرٌد أن أجعل لك لحمً جسرا  فقال ٌا بنً ال أرٌد أن أجعل لحمً جسرا لك.  برأٌك
 .المعنىأو بهذا  النار"إلى 

: قالاإلمام مالك لما جاءه رجل وسأله عن أربعٌن مسألة فأجابه عن بعضها عن ثالث ثم  -
 ". "هللا أعلم ال أدري

 

 شروط المستفتي
 

َقلُِّد الُمْفِتً ِفً "بعد ذلك:  -تعالىرحمه هللا -قال  ٌُ ُكون ِمْن أَْهِل الَتْقلٌِِد َف ٌَ َوِمْن َشْرِط اْلُمْسَتْفِتً أَْن 

 أو فً الفتٌا. اْلَفْتَوى".

 من هو المستفتً؟

المستفتً اسم فاعل وهو الذي ٌطلب فتوى وٌسمى عندهم بالمقلد، بأن ٌكون من أهل التقلٌد فٌقلد 

 .من ٌفتٌه ٌقلد ذلك المفتً الذي أفتاه

 ؟أو المقلد هل ٌجتهد العامً

بعلمه، قال شٌخ العامً أو المقلد له اجتهاد عند بعض أهل العلم واجتهاده أن ٌطلب من ٌثق 

واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال واالستفتاء بحسب اإلسالم رحمه هللا : "

 .،وهذا ظاهر، كون العامً ٌبحث عمن ٌفتٌه وٌثق بفتواه فإن هذا نوع اجتهاد منه"إمكانهم

 هل ٌلزم المفتً أن ٌذكر الدلٌل على فتواه؟

علٌه الصالة  -المفتً أن ٌذكر الدلٌل على فتواه ألن النبً * قال بعض أهل العلم بأنه ٌلزم 

أٌنقص الرطب : »-علٌه الصالة والسالم -كان ٌفقه أصحابه بهذا المعنى كما فً قوله  -والسالم 

: ألبً النعمان بن بشٌر -والسالمعلٌه الصالة  -، وكما فً قوله «عنهفزجر  إذا جؾ قالوا نعم

 أو بهذا المعنى والحدٌث فً الصحٌحٌن. «سواءأٌسرك أن ٌكون لك فً البر »

* ولكن الذي علٌه العمل والذي علٌه جماهٌر أهل العلم أنه ال ٌلزمه خصوصا إذا كان المستفتً 
 ال ٌعلم حقٌقة الدلٌل.

 
 ؟ما الفرق بٌن التقلٌد واالتباع

ذكر لنا المصنؾ رحمه هللا تعالى أن المستفتً ٌقلد المفتً فً الفتٌا التً أفتاه فٌها وهذا قد ما هنا 
 .تباعاانقول فٌه منازعة بأنه ال ٌسمى تقلٌدا وإنما ٌسمى 

ُنوا أَْن ُتِصٌُبوا َقْومً : قال-جل وعال -ألن العالم هو الثقة ألن هللا  ٌَّ ا ِبَجَهاَلٍة ﴿إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَب
فدل هذا بمفهوم المخالفة على أن الثقة إذا جاء بالخبر أو بالقول وجب قبول قوله  [٦﴾]الحجرات 

 فال ٌسمى هذا تقلٌدا.
 ،نحن نسمً ما ٌأخذ به العامً من قول المفتً الذي استفتاه وقد اختاره على أنه ثقة بأنه اتباعو

 .- علٌه وسلمصلى هللا-اتباع ألنه اتبع أمر هللا وأمر رسوله 
 

 المقلد



 معهد علوم التأصٌل هللاشرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه 

 

 
 وهل فٌها خالؾ؟ تقلٌد العالم ؼٌَره؟ إلى ماذا ترجع مسألة

 
وهً هل العالم له أن ٌقلد أم لٌس له أن  ،هذه مسألة أشار المصنؾ إلى الخالؾ الواقع فٌها 

فقد  ،بمعنى أن االجتهاد ٌتجزأ بالنسبة للمجتهد ،ٌقلد؟، وهذه راجعة إلى مسألة تجزء الفتوى
 .ٌصل إلى علم فً كثٌر من المسائل ثم تستؽلق علٌه مسألة فال ٌستطٌع أن ٌصل فٌها إلى قول

 
 ؟لؽٌره جح فً تقلٌد العالماالرهو القول ما 
 

لم ٌتبٌن له أمر فً حكم هذه  العالم إذا اجتهد واستؽلقت علٌه مسألة ولم ٌصل فٌها إلى حسم،
هذه الحالة ٌقول بقول عالم آخر ظهرت له ، فً العلم المسألة فإنه ٌرجع إلى قول ؼٌره من أهل

 .هذه المسألة وٌكتفً بقوله
 

 بماذا استدلوا؟
ُ َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها ﴾قوله تعالى استدلوا بعموم  - َكلُِّؾ هللاَّ ٌُ   ﴿ اَل 
 .مازال الصحابة وهم من أهل الفتوى ٌجتهدون فٌما بٌنهمبفعل الصحابة، ف -
 ،وقع لكثٌر من أهل العلم فإنهم ٌجتهدون ثم ٌقول ولم ٌظهر لً فٌها أمر بكون هذا قد -

 .وأنا أقول بقول فالن فٌها
 .أبا موسى ومعاذا إلى الٌمن -صلى هللا علٌه وسلم-المسألة ببعث النبً ب -
"وكل من علم مسألة واحدة من دٌنه على الرتبة التً ذكرنا جاز قال أبو محمد ابن حزم  -

له أن ٌفتً بها ولٌس جهله بما جهل بمانع من أن ٌفتً بما علم وال علمه بما علم ٌبٌح له 
إال وقد ؼاب عنه من  -صلى هللا علٌه وسلم -النبًأن ٌفتً فٌما جهل ولٌس أحد بعد 

ً إال من أحاط بجمٌع العلم لما حل ألحد من العلم كثٌر هو موجود عند ؼٌره فلو لم ٌفت
 أن ٌفتً ".-صلى هللا علٌه وسلم -الناس بعد رسول هللا 

  "والتقلٌد قبول قول القائل بال حجة "قال رحمه هللا و -


